SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH
SKJUTBANE-INSTRUKTION FÖR
Jrf Nykvarns/ Södertälje skjutbana
1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Förvaltning
JRF Södertälje/Nykvarn JSK äger marken och byggnaderna på skjutbanan.
Koordinatadress; N59°13,310’, O17°28,332’.
Adress; Vidbynäs 35, Nykvarn
Skjuttillstånd; är utfärdat av polismyndigheten till 2024-04-24
1.1.2 Ansvarig styrelseledamot är
Bo Hagman mobil 070-576 49 80
1.1.3 Tillåtna skjuttider
Måndag-torsdag 06.00-21.30. Fredagar 06.00- 18.00 . Lördagar, söndagar och helgdagar
08.00-18.00
1.2.1 Ansvar
Var och en har ett ansvar för sin och andras säkerhet på skjutbanan.
1.2.2 Delaktighet
Alla skyttar och funktionärer ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.
1.2.3 Ingrepp vid fara
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan
fara ska omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas Eld upphör eller Stopp, följt
av Patron ur.
1.2.4 Rapportering
Det åligger medlem att anmäla brott mot säkerhetsbestämmelserna, person- och
materialskador (uppkomna eller iakttagna) liksom andra förhållanden som påverkar
utnyttjandet eller användbarheten av byggnader och anläggningar på skjutbanan till ledare och
styrelsen. Om skada sker på egendom genom skott skall skyttens namn, adress och
telefonnummer rapporteras till styrelsen.
1.3 Utredning
Omständigheter som lett till olycksfall eller vapensprängning ska alltid utredas.
1.4 Medförande av hund
För medförande av hund gäller lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter § 1 och §
1.5 Tillträde till skjutbanan
Tillträde till skjutbanan på ordinarie öppettider medges för alla. Under icke öppettider äger
medlemmar och gäster rätt att bedriva skjutträning, medlem får ha med sig en gäst. Banor som
används måste bokas via skytteansvarig, Andreas Zotter tel. 070-538 24 80.
I övrigt måste skjutbanan hyras enligt särskilda rutiner.
Skjutbanan är inte att betrakta som allmän plats. Endast medlemmar och gäster har tillträde
till skjutbanan utanför ordinarie öppettid.
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1.6 Målmateriel
Vid skjutning, enskild som i grupp, får endast fastställda målmateriel användas, d v s INGEN
SKJUTNING PÅ BURKAR, PINNAR och DYLIKT.
Egna lerduvekastare får ej användas på skjutbanan.
.
1.7 Parkering
Fordon får endast parkeras på därför avsedd P-plats. Detta innebär att endast tjänstgörande
funktionärer får parkera inom skjutbanan, medlemmar och gäster hänvisas till parkeringen vid
infarten.
1.8 skjutledarens och skyttens ansvar
Säkert vapenhanteringskrav råder på banorna – detta innebär:
-

Ansvarig skjutledare ska alltid utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt och
denne får inte lämna den bana han är skjutledare på utan att det utses en ny
skjutledare. Den som skjuter ensam ansvarar för säkerheten på samma sätt som
skjutledare.

-

Medhjälpande funktionärer kan utföra många av de uppgifter som skjutledaren har
men lyder då under skjutledaren.

-

Skjutledaren ska vara väl insatt i säkerhetsbestämmelserna och är närmast ansvarig för
att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.

-

Skjutledaren ska innan skjutning påbörjas försäkra sig om att larm till 112 kan ske och
att utrustning för ”Första hjälpen” finns tillgänglig.

-

Skjutledaren ska kontrollera att riskområdet är fritt och att åskådare och funktionärer
uppehåller sig på anvisade platser.

-

Skjutning får endast ske på kommando från skjutledaren.

-

Hagelgevär alltid brutna.

-

Hagel halvautomater alltid uppspända och att pipan pekas upp eller ned.

-

Kulgevär alltid öppet slutstycke och pipan pekande upp eller ned.

-

Kul halvautomater alltid uppspända och att pipan pekas upp eller ned.

-

Det är förbjudet att rikta ett vapen-laddat eller oladdat- mot person, levande djur eller
fåglar eller i annan riktning så att det kan innebära fara.

-

Provsiktning (provanläggning) får endast ske på skjutplats i skjutriktningen efter
skjutledarens tillstånd.
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-

Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.

-

Vapenrem på vapnet är inte tillåten vid skytte på hagelbanorna.

-

Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat.

-

Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur det fungerar
och bestämmelserna för dess hantering.

-

Vapen som ska överlämnas av en skytt till en annan, eller som förs från skjutplatsen
får inte vara laddat.

-

Laddning får inte ske förrän skytten befinner sig på skjutplatsen med vapnet i
skjutriktningen och ladda är beordrat. Kontroller att loppet är fritt! Inga fingrar i
varbygeln!

-

Vid klick vänta 20 sek innan mekanismen öppnas.

-

Vid svag knall, trög mantelrörelse, eldavbrott eller klick skall skjutledaren se till att
skytten kontrollerar att loppet är fritt.

-

vapen och/eller ammunition får inte lämnas utan tillsyn enligt gällande
vapenlagstiftning.

-

Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan ägarens
medgivande.

-

Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller
droger

1.9 Vapentyper
Alla jakt- och sportskyttevapen får användas på tillämpbar bana. Revolvrar och samtliga typer
av helautomatiska vapen får ej användas på banorna. Pistol får användas på 20 meter på
viltmålsbana 50 meter efter tillstånd från styrelsen som kontaktas via skytteansvarig Andreas
Zotter tel. 070-538 24 80.
1.10 Temporära ändringar av säkerhetsbestämmelserna
Vid tävlingar och särskilda arrangemang kan styrelsen meddela temporära avsteg från vissa
av dessa säkerhetsbestämmelser.
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SKYTTEANLÄGGNINGAR

OBS! På alla hagelbanor måste glasögon som skyddar mot rikoschetter och lerduvesplitter
användas. Detta gäller såväl skyttar som funktionärer och åskådare.
Hörselskydd skall användas på alla banor av såväl skyttar som funktionärer och åskådare.
2.1 Skeetbana
Skjutning får endast ske från skjutstationer 1 – 8 i markerad skjutriktning.
Tillåtna vapen: hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition – stålhagel US 7 /24 g eller klenare.
Skjutning får endast ske från en skjutstation i taget.
När skjutning sker från ena sidan av banan får ingen person befinna sig på den andra sidan.
2.2 Nordisk Trap bana 1
Skjutning får endast ske från skjutstation 1-5 i Nordisk Trap och inom markerad skjutriktning.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition; stålhagel US 7/24g eller klenare
2.3 Nordisk Trap bana 2 med DTL
Skjutning får endast ske från skjutstation 1-5 Nordisk Trap och 1-5 DTL och inom markerad
skjutriktning.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare
Tillåten ammunition: stålhagel US 7/24g eller klenare
2.4 Olympiabanan, Trapbana 3
Skjutning får endast ske från skjutstationerna som är markerade enligt reglementen för
Nordisk trap, DTL, Dubbeltrap, Olympisk trap, Automattrap och EU-trap och i markerad
skjutriktning.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition; ståhagel enligt reglemente för respektive skyttedisciplin.
2.5, 2.6 Sportingbana 1 och 2
Skjutning får endast ske från skjutbåsen som begränsar skjutriktningen till den tillåtna och
som är markerad med rödmålade pålar i terrängen.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition; stålhagel US 6 28 g eller klenare
2.7 Instruktionsbana för hagelskytte. Provbana jägarexamen hagel.
Skjutning får endast ske från skjutbåset som begränsar skjutriktningen till den tillåtna.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare
Tillåten ammunition; stålhagel US 7 24 g eller klenare.

2.8 Viltmål 50 m
Viltmålsbanan används till skjutning mot löpande rådjur, löpande gris, löpande miniälg och
stillastående mål.
Skjutning får endast ske från de tre skjutbåsen.
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Tillåtna vapen; alla kulgevär, utom helautomatiska, med kaliber .22
Tillåten ammunition; alla sorter med kantantändning.
Banan är godkänd för klass 1-vapen men endast kaliber.22 får användas på denna bana.
Markör får endast vistas i maskinhallen om god kommunikation med skytten och
skjutledaren kan säkerställas.
2.9 Pistol 20 meter
Viltmålsbanan 50 meter, får efter tillstånd av styrelsen, som kontaktas via skytteansvarig,
Andreas Zotter tel. 070-538 24 80, användas för pistolskytte från skjutbås 20 meter från målet
i blinderingsöppningen.
Tillåtna vapen; Pistol kaliber .22- 9mm
Mål får endast sättas upp i blinderingsöppningen så att kulorna träffar den bakre vallen. Målen
får inte vara av metall.
Vintertid råder skjutförbud vid tjäle i vallen
2.10 Inskjutning .22 lr
Till höger om skjutkuren på viltmål 50 m finns en skjutbänk som används för inskjutning av
kulgevär.
Tillåtna vapen; Alla kulgevär kaliber .22, utom helautomatiska.
Tillåten ammunition; Alla sorter med kantantändning, utom spårljus.
Mål får endast sättas upp i blinderingsöppningen så att kulorna träffar den bakre vallen.
Vintertid råder skjutförbud vid tjäle i vallen.
2.11,2.12 Viltmålsbana 80 m bana 1 och2
Viltmålsbanorna 80 meter används till skjutning mot löpande älg och stillastående mål.
Skjutning får endast ske från de två skjutbåsen. Undantag ”björnpasset” då man får skjuta från
skjutplattformarna på 40 och 20 meter på viltmål 80 m bana 1.
Mål får endast sättas upp i blinderingsöppningen, så att kulorna träffar den bakre vallen.
Tillåtna gevär; alla typer av kulgevär utom helautomatiska.
Tillåten ammunition; endast spetsig helmantlad ammunition max 9,6 mm får användas vid
skytte mot elektronälgen på bana 2. Mot övrigt målmaterial får alla typer av ammunition upp
till kaliber 700 (17,8 mm), utom spårljus, användas.
Vintertid får skjutning ej ske vid tjäle i skjutvallen.
Markör får endast vistas i maskinhallen om god kommunikation med skjutledaren och skytten
kan säkerställas. Markören ska alltid bära skyddsglasögon.
Då markörerna förflyttar sig utmed stigen på bana 1 skall eld upphör gälla på älgbanorna
Semaforerna på bägge banorna skall då vara vridna på rött.
Målföljning – provanläggning får, efter skjutledares tillstånd, ske i ett markerat område till
höger om bana 1.
2.13, 2.14 Inskjutning kulvapen bana 1. Provbana Jägarexamen ”Precision kulvapen”
bana 1.
Inskjutningsbanan används till inskjutning av kulvapen. Skjutning får endast ske från
skjutbänk till höger om viltmål 80 m bana 1.
Vid provtagning för jägarexamen får även skytte med jägarmässigt stöd mot ”stolpen” ske.
Mål får endast placeras i blinderingsöppningen på bana 1 så att kulorna träffar den bakre
vallen.
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Tillåtna vapen; alla kulgevär utom helautomatiska.
Tillåten ammunition – alla sorter upp till 0.700 (17,8 mm) utom spårljus.
Vintertid får skjutning ej ske vid tjäle i skjutvallen.
Då skytten sätter upp tavlor eller markerar gäller Eld upphör och Patron ur på viltmål 80m
bana 2. Skytten kontaktar bana 2.
2.15, 2.16 Inskjutning kulvapen bana 1 och 2
Inskjutningsbanan används till inskjutning av kulvapen. Skjutning får endast ske från de två
skjutbåsen på viltmålsbana 80 meter bana 1 och 2.
Mål får endast placeras i blinderingsöppningen på viltmål 80 m bana 1 och 2 så att kulorna
träffar den bakre vallen.
Tillåtna vapen; alla kulgevär utom helautomatiska.
Tillåten ammunition; används ”elektronälgen” som mål får endast spetsig helmantlad
ammunition upp till 9,6 mm användas. Övrigt målmaterial; alla sorter upp till 0.700 (17,8
mm) utom spårljus.
Då skytten sätter upp tavlor eller markerar gäller Eld upphör och Patron ur på viltmål 80 m
bana 1 och 2
Vintertid får skjutning ej ske vid tjäle i vallen.

2.17 Provbana Jägarexamen ”Precision kulvapen” bana 2
Viltmål 80 meter bana 2 används för provtagning för jägarexamen i precisionsskjutning med
kulgevär.
Skjutning får endast ske från de två skjutbåsen i skjutkuren på viltmål 80 m bana 2.
Mål får endast placeras i blinderingsöppningen på viltmål 80 m bana 2 så att kulorna träffar
den bakre vallen.
Tillåtna vapen; alla kulgevär utom helautomatiska.
Tillåten ammunition; används ”elektronälgen” som mål får endast spetsig helmantlad
ammunition upp till 9,6 mm användas. Övrig målmaterial; alla sorters ammunition upp till
0.700 (17,8 mm), utom spårljus.
Då skytten sätter upp tavlor eller markerar gäller Eld upphör och Patron ur på viltmål 80 m
bana 1 och 2.
Vintertid råder skjutförbud vid tjäle i vallen
2.18 Provbana markmål hagel
Viltmålsbana 50 m används som provbana för hagelskytte på markmål.
Skjutning får endast ske från skjutbås 20 meter från målet, som löper på viltmålsbanans räls.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition; blyhagel US 7/24 eller klenare. Stålhagelförbud gäller
Markör får ej vistas i maskinhallen under pågående skytte.
2.19 Grousebunker
Grousebunkern ,belägen på trapbana 3, används för jaktträning på ripa på skotskt vis.
Skjutning får endast ske från bunkern som begränsar skjutriktningen till den tillåtna.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition; Stålhagel US 6 28g eller klenare
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2.20 Fasantorn på skeetbanan
Används för jaktträning på änder och fasan
Skjutning får endast ske från skjutbåset som begränsar skjutriktningen till den tillåtna.
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare
Tillåten ammunition; stålhagel US 6 28g eller klenare.
2.21 Fasantorn på trapbanan
Används för jaktträning på fasan
Skjutning får endast ske från skjutbåset som begränsar skjutriktningen till den tillåtna
Tillåtna vapen; hagelgevär kaliber 12 eller klenare.
Tillåten ammunition; stålhagel US 6 28g eller klenare.
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OLYCKSFALLSBEREDSKAP

3.1 Beredskap
Skjutledaren ska, innan skjutning påbörjas, säkerställa att larm till 112 kan ske och att
utrustning för ”Första hjälpen” finns tillgänglig.
En skadad person skall kunna borttransporteras inom 30 minuter, efter att skadan inträffat.
Detta innebär att den skadade personen skall vara uppe vid väg och ett fordon, helst ambulans,
som skall kunna påbörja transporten. En person bör möta ambulansen vid klubbstugan för att
visa den till olycksplatsen.
3.2 Omhändertagande
Skadan skall kunna omhändertagas i väntan på transport. Förbandsmaterial finns på alla
skjutbanor samt i klubbstugan. Bårar finns tillgängliga på banan. Hjärtstartare finns i kontoret
i klubbstugan. Brandsläckare finns på alla kulbanor.
3.3 Vägar
Alla vägar måste vara fria från bilar så att utryckningsfordon kan passera.
3.4 Sjukvårdare
Vid större tävlingar tillser tävlingsledningen att en högre sjukvårdsberedskap finns.
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